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Drak hlídající poklady

011

Obdélníková
investiční mince!

Drak je jednou z nejběžnějších mytologických
postav. V pohádkách není neobvyklé, že hlídá
poklad, stačí si vzpomenout na banku čarodějů,
jejichž trezory hlídal drak, nebo na trezor pro
princeznu, kterou stráží monstrózní drak.
1 dolar • stříbro 999,9/1000 • 31,1 g
• 47,60x27,6 mm • Austrálie, 2022

011

Č. art.: 202211011

1 490 Kč / 55,58 €

Šelma z minulosti

012

Nejnovější kus série mincí Obři doby ledové
zobrazuje skutečné krvelačné zvíře, jeskynního
lva. Na základě jeskynních nákresů a nálezů,
gigantická velká kočka neměla na konci ocasu
žádnou hřívu ani třásně. Jeho vyhynutí pravděpodobně způsobily klimatické změny a lov.
5 cedi • stříbro 999/1000 • 31,1 g
• Ø 38,6 mm • Ghana, 2022

012

.. a ze současnosti
Ne náhodou je lev označován jako král zvířat.
Jeho vzhled vyzařující sílu a autoritu z něj učinil oblíbený a rozšířený symbol, který často
vidíme například na erbech. Obrovská divoká
kočka se objevuje v mytologii, pohádkách,
legendách, často jako neporazitelné zvíře.

Č. art.: 202211012

1 490 Kč / 55,58 €

013

1 dolar • stříbro 999/1000 • 31,1 g • Ø 38,6 mm
• Sierra Leone, 2022

013

Č. art.: 202211013

1 490 Kč / 55,58 €

014

1200leté opatství

Tip na dárek!

014

Č. art.: 202211014

1 090 Kč / 40,66 €

Tato stříbrná mince připomíná 1200. výročí
založení opatství Corvey. Opatství bylo jedním z nejvýznamnějších center křesťanské
kultury v severní Evropě. Zde byla jedna
z nejbohatších knihoven v zemi a z kněží,
kteří zde žili, se mnozí stali biskupy
20 euro • stříbro 925/1000 • 18 g
• Ø 32,5 mm • Německo, 2022

Podvod, oheň a zábava
a zábava
Loki je bůh ohně, podvodu
a žertů. Navzdory svým
negativním vlastnostem
je jeho postava v dnešní
době mimořádně oblíbená.
Jeho triky a řádění daly
nápad i filmovému průmyslu: nejprve byl vedlejší
postavou úspěšných filmů
o Thorovi, ale nyní se stal hlavní postavou celé série.

021

Nejnovější kus série mincí z roku 2023 představující
bohy skandinávské mytologie zobrazuje Lokiho.
Na postříbřené minci jsou jeho děti: vlk Fenrir, který
ukousl ruku bohu Tyrovi, a had Jörmungand, který
byl hozen do moře. V moři narostl do tak obrovských
rozměrů, že byl schopen obepnout celý svět a zakousnout si do vlastního ocasu.

Loki, bůh intrik!
2 cedi • 35 g • Ø 45 mm • Ghana, 2023

Koloman Schmidt, obchodní ředitel
Koloman Schmidt, obchodní ředitel

022

Ryzí zlato!

021

Č. art.: 202211021

2 190 Kč / 81,69 €

Zlatý míč
Svět opět ovládlo fotbalové šílenství! Letos od 20. listopadu
do 18. prosince se Mistrovství světa ve fotbale bude konat
v Kataru. Poprvé v historii se odehraje fotbalové mistrovství
světa v arabské zemi. Která země se letos stane šampionem?
1 dolar • zlato 999,9/1000 • 0,5 g • Ø 13,92 mm • Palau, 2022

022

Č. art.: 202211022

Nejznámější jezero Číny

3 490 Kč / 130,18 €

023

Západní jezero je nejznámější jezero v Číně, západně od
Chang-čou. V roce 2011 bylo zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO. Pagody a klenuté mosty v čínském
stylu dodávají okolí lemovanému stromy, ostrovy a zelenými
vrchy zvláštní atmosféru. Francouzská 1/4eurová mince
vystihuje charakteristiku země.
1/4 euro • 15,8 g • Ø 34 mm • Francie, 2022

023

Č. art.: 202211023

279 Kč / 10,41 €

Hrdost čínské přírody na francouzské minci!

024

Medvídek Pú a přátelé
Britská královská mincovna vydala pro radost dětí
další „pohádkovou“ minci s motivem Medvídka Pú a
jeho přátel. Na 50pencové minci jsou zobrazeny klokanice Kanga a Roo. Na zajímavém ozdobném obalu
je zobrazena okouzlující klokanice s mládětem.
50 pence • 8 g • Ø 27,3 mm • Velká Británie, 2022

02

Tip na dárek!

024

Č. art.: 202211024

499 Kč / 18,61 €

MINCE MĚSÍCE

Čestný a nadšený střelec
Z 12 znamení zvěrokruhu je
Střelec od 23. listopadu do
21. prosince. Ohnivé znamení pod vládou Jupitera. Tyto
aspekty dávají Střelcům do
vínku silnou energii, veselou,
ale nevyzpytatelnou povahu,
filozofický nadhled a honbu
za ideálem. Dobré organizační schopnosti jej předurčují k
úspěchu ve většině projektů,
do kterých se pustí.

Elton John

Slavní britští umělci jsou ve
své domovině obklopeni ctí
hodnou krále. Britská královská
mincovna vydala pamětní minci
na počest šestinásobného
vítěze Grammy a dvojnásobného majitele Oscara, skladatele a
zpěváka, Eltona Johna.

5 libra • 28,28 g • Ø 38,61 mm
• Velká Británie, 2020

medaile • 20 g • Ø 40 mm • Česko, 2018

032

031

Ozdobné balení!

031

Č. art.: 202211031

269 Kč / 10,03 €

032

Č. art.: 202211032

399 Kč / 14,88 €

Mikuláši, přijď k nám!

Od teroristického
útoku uběhlo 21 let
- USA odpovědely

Nejmilejším svátkem zimy je čekání na dárky od
Mikuláše, které každé dítě naplňuje nesmírným
vzrušením. Tato mince zobrazuje milého Mikuláše
a soba Rudolfa. Postříbřená mince s červeným
polymerovým kroužkem, by neměla chybět ani ve
Vaší sbírce.

11. září 2001 narazily do newyorské budovy Světového obchodního centra dvě letadla. Spojené
státy na útok v listopadu odpověděly svrhnutím
Tálibánu v Afghánistánu a zahájily hon na teroristy. Austrálie jim v tom pomáhala dodávkou zbraní.

50 cent • 15,5 g • Ø 31,5 mm • Austrálie, 2016

033

0,5 dolar • 22,5 g • Ø 39,5 mm • Ostrov Fidži, 2021

034

Tip na dárek!

033

Č. art.: 202211033

269 Kč / 10,03 €

034

Č. art.: 202211034

799 Kč / 29,80 €

03

KLASICKÉ PAMĚTNÍ MINCE

041

Na březích Atlantského oceánu
V roce 1446 byly objeveny Kapverdské ostrovy a Guinea-Bissau. Mince
v roce 1946 byla vydána u příležitosti 500. výročí tohoto objevu. Klenot
východoafrického regionu se vší krásou a oslnivou faunou Atlantského
oceánu.
1 escudo • 3,5 g • Ø 27 mm • Guinea-Bissau, 1946

041

Č. art.: 202211041

429 Kč / 16,00 €

Švýcarsko + zlato = jistota

042

Všechny švýcarské mince jsou jazykově neutrální. Také
na této minci jsou jen čísla a latinský nápis „Helvetia“.
Jinak tomu ani nemůže být, protože země má čtyři
úřední jazyky. Ale hodnotě švýcarského zlata rozumí
každý na celém světě, protože znamená bezpečnost.
20 frank • zlato 900/1000 • 6,45 g • Ø 21 mm
• Švýcarsko, 1883-1949

Vzácná zlatá mince!

042

Č. art.: 202211042

15 090 Kč / 562,85 €

043

Švýcarské dědictví od Římanů
Helvetia byl starořímský název pro západní část dnešního Švýcarska. Švýcaři
jej stále používají pro označení své země v situacích, kdy by bylo nevhodné
nebo nepříjemné používat pro název jeden ze čtyř oficiálních švýcarských
jazyků. Název Helvetia se tak objevuje například na známkách a mincích.
1 frank • stříbro 835/1000 • 5 g • Ø 23,5 mm • Švýcarsko, 1875-1967

043

Č. art.: 202211043

299 Kč / 11,15 €

Klasické zobrazení Helvetie!

Bohyně ve stříbře

044

V římské mytologii byla Ceres bohyní mateřské lásky a sázení rostlin. Během Druhé francouzské republiky zdobil mince portrét bohyně Ceres, toto zobrazení se vracelo na mince
ražené během Třetí francouzské republiky. 150letá stříbrná
mince vyvolává v mysli vzpomínky na historické časy.
2 frank • stříbro 835/1000 • 10 g • Ø 27 mm • Francie, 1870-1895

044

Vánoce…

Č. art.: 202211044

1 220 Kč / 45,51 €

Mince, kterou lze

Tato speciální mince ve tvaru vánočního
zavěsit na stromek!
stromku je elegantním dárkem nebo skutečnou sběratelskou kuriozitou. Malovaná
mince ve tvaru vánočního stromku zachovává vánoční atmosféru po celý rok. Může
být skutečným šperkem Vaší sbírky, nebo
ho můžete darovat někomu pod stromeček.

Tip na dárek!

2 cedi • 12,6 g • 50x42 mm • Ghana, 2021

045

04

Č. art.: 202211045

990 Kč / 36,93 €

045

Peníze Saddáma, nechvalně známého diktátora

051

Bývalý irácký diktátor Saddám Husajn čtvrtstoletí vládl
železnou rukou své zemi a jeho portrét byl vyobrazen
i na iráckých bankovkách. Sada mincí s palmami byla
v oběhu až do roku 1990, jelikož po válce v Perském
zálivu byly vydány nové mince a bankovky.
50 fil • 5,5 g • Ø 23 mm • Irák, 1969-1990

051

99 Kč / 3,69 €

Č. art.: 202211051

Zimní olympijské hry na stříbrném šilinku

052

Zimní olympijské hry 1964 probíhaly v rakouském
Innsbrucku. Československo na Zimních olympijských
hrách reprezentovalo 46 sportovců. Reprezentanti vybojovali 1 bronzovou medaili. Na počest sportovní akce
byla vydána stříbrná 50šilinková mince. V současnosti
je mince vyhledávaným, klasickým kouskem.
50 šilink • stříbro 900/1000 • 20 g • Ø 34 mm • Rakousko, 1964

052

Zlatá Marianne

Č. art.: 202211052

1 590 Kč / 59,31 €

053

Francie je právem hrdá na revoluční ideu Svoboda - Rovnost - Bratrství. Toto trojí heslo figurovalo
na francouzských mincích, a také i na tomto zlatém
dvacetifranku z období Třetí republiky. Na zadní straně
mince je symbol svobody, Marianne, ve frygické čapce.
20 frank • zlato 900/1000 • 6,45 g • Ø 22 mm
• Francie, 1898-1914

053

Č. art.: 202211053

14 890 Kč / 555,39 €

Historické zlato!

Zdroj života

054

Voda je zdrojem života. Tato exotická mince zobrazuje
nádherný a tajemný svět moří a oceánů. Pestrobarevný mořský svět je křehký a v důsledku destruktivní
činnosti člověka je ve velkém nebezpečí. Dnes se
to naštěstí učí i ve školce: „Starejte se o naše vody,
chraňte naši Zemi!“
1 dolar • 28 g • Ø 38,55 mm • Palau, 2011

054

Madona s dítětem
Pozlacená mince nezvyklého tvaru
zobrazuje slavný obraz Giovanniho
Battisty Salviho Madonu s dítětem.
Mince zobrazující Pannu Marii s
Ježíškem vnese do Vašeho domova
opravdu pravou rodinnou atmosféru!

Č. art.: 202211055

849 Kč / 31,67 €

Umělecká mince!
Tip na dárek!

2 cedi • 15,2 g • 42,4x36,8 mm • Ghana, 2021

055

Č. art.: 202211054

990 Kč / 36,93 €

055

05

DOMÁCÍ NUMISMATIKA
Dřevěné kostely

Na východním Slovensku v oblasti Karpat se nachází kolem padesáti dřevěných sakrálních staveb. Jejichž počátky
sahají do doby 16.–18. století. Osm z těchto staveb bylo
v roce 2008 zařazeno na Seznam světového dědictví
UNESCO. Mince je součástí emise Evropy znázorňující
evropskou hvězdu a symbol eura.
10 euro • stříbro 900/1000 • 18 g
• Ø 34 mm • Slovensko, 2010

061

Č. art.: 202211061

061

Špičková kvalita!

-10%

989 Kč / 36,89 €

890 Kč/33,20 €

Poděkování hrdinům
Epidemie infekčních nemocí
provází lidstvo od nepaměti. Ne
každé onemocnění však dosáhne úrovně pandemie jako nákaza COVID-19, která se rozšířila z
Číny a zasáhla celý svět. Vědci
celého světa se snaží přijít na to,
jak zvládnout tuto pandemii.
medaile • 20 g • Ø 40 mm • Česko

062

062

Umělec okouzlen technikou

Č. art.: 202211062

179 Kč / 6,68 €

Špičková kvalita!

Umělecké rozpětí malíře, grafika a ilustrátora Kamila
Lhotáka je velmi široké. Miloval dopravní prostředky,
svérázný svět městských periferií, letišť a prvních
autovrakovišť. Byl jedním ze zakladatelů Skupiny 42 a
jedním z nejoriginálnějších českých výtvarných umělců.

063

200 koruna • stříbro 925/1000 • 13 g • Ø 31 mm • Česko, 2012

063

Č. art.: 202211063

649 Kč / 24,21 €

Junák – český skaut

064

Junák, největší mládežnická organizace v Čechách, které
vznik se datuje do roku 1912. Největší rozkvět zažívala v
období první Československé republiky. Vícekrát byl spolek zrušen a opět obnoven. Základní funkční jednotkou
Junáka je skautský oddíl, který se dále člení do družin.
200 koruna • stříbro 925/1000 • 13 g • Ø 31 mm • Česko, 2012

064

Č. art.: 202211064

699 Kč / 26,07 €

Národní kulturní památka

065

Obecní dům je jedna z nejznámějších pražských
secesních staveb. V budově byla 28. října 1918
vyhlášena první Československá republika a v
listopadu 1989 se v ní poprvé sešli představitelé
Občanského fóra se zástupci komunistické vlády.
200 koruna • stříbro 925/1000 • 13 g • Ø 31 mm • Česko, 2012

06

065

Č. art.: 202211065

649 Kč / 24,21 €

Špičková kvalita!

FILATELIE

Vzpomínka na úspěchy manželského páru
Tiskový list byl vydán k 100. výročí narození Emila
Zátopka a jeho manželky Dany v rodném městě
Emila Zátopka, v Kopřivnici. Manželé Zátopkovi se
narodili ve stejný den 19. září 1922. Místem posledního spočinutí slavného sportovního páru je čestné
pohřebiště Valašský slavín v rožnovském skanzenu.

Symbol osudové přitažlivosti
Manželé Zátopkovi na besedách rádi vzpomínali na nejslavnější
týden v historii české atletiky na olympijských hrách v Helsinkách 1952. Nikdy dřív v historii se manželskému páru nepodařilo zvítězit na olympijských hrách, navíc během jediného dne.
aršík • 60 koruna • 165 x 109 mm • ofset • Česko, 2022

tiskový list • 9 x A • 132 x 212 mm • ofset • Česko, 2022

071
072

072

Č. art.: 202211072

149 Kč / 5,56 €

Máchův kraj

Máchovo jezero je součástí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko,
přírodní rezervací s unikátní mokřadní, rašeliništní květenou –
chráněnými a kriticky ohroženými druhy vodní a bažinné fauny.

aršík • 106 koruna • 175 x 120 mm • ofset • Česko, 2022

071

Č. art.: 202211071

899 Kč / 33,53 €

K 100. výročí narození legendárních atletů

074

Legendárního atleta Emila Zátopka a zlatou oštěpařku
Danu Ingrovou nespojovali jen sportovní úspěchy, ale
také láska. Na 0eurové bankovce Emil Zátopek trhá
cílovou pásku, v pozadí je zobrazen se svou manželkou.
0 euro • Česko, 2022

073
074

073

Č. art.: 202211073

499 Kč / 18,61 €

Č. art.: 202211074

Vojenská poukázka
20korunová poukázka byla v oběhu
na Podkarpatské Rusi již koncem
roku 1944, na Slovensku dodatečně legalizována od 23. 3. 1945,
v Čechách a na Moravě od 19. 5.
1945. Platnost na celém území
ukončena 31. 10. 1945. Zajímavost:
chybně uvedena číslovka DVACAŤ!

Poslední kusy!

075

Č. art.: 202211075

399 Kč / 14,88 €

229 Kč / 8,54 €

075

20 koruna • platnost:
23.3.1945 – 31.10.1945,
perforovaná • 160 x 76 mm
• ČSR, 1944

07

PENÍZE SVĚTA

Zvláštní měnové hodnoty!

081

„Núdzové peníze“ městského státu Hamburk
Po první světové válce v Německu narostla inflace do dramatických rozměrů, na podzim roku
1923 ceny každý druhý den stouply na dvojnásobek, jedna káva stála 7 tisíc marek, zatímco
vstupenka do divadla stála 1 miliardu marek. V
té době městský stát Hamburk dělil marku 1/100
a vydal nouzové peníze s hodnotou pfennig.
1/10 marka-10 pfenning, 1/100 marka-1pfenning,
5/100 marka-5pfenning • Německá říše, 1923

081

790 Kč / 29,47 €

Marianne, symbol svobody

082

082

Č. art.: 202211081

Oběžná sada z období
čtvrté Francouzské republiky, z období zasaženého
světovou válkou: Francie
ztratila ve válce šest set
tisíc lidí, jeden milion
rodin zůstalo bez střechy
nad hlavou, čtvrtina budov
padla. Na oběžných mincích je Marianne, symbol
francouzské svobody.

Č. art.: 202211082

849 Kč / 31,67 €

10, 20, 50 centim, 1, 2, 5, 10 frank • Francie, 1945-1959

Prezidenti USA

083

Neexistuje žádná jiná
země, která by si své
prezidenty vážila tak, jako
Spojené státy americké.
Ústava přiznává prezidentovi, který je hlavou
státu, předsedou vlády a
vrchním velitelem ozbrojených sil v jedné osobě,
pravomoci, které ve světě
téměř nemají obdoby.
1, 5 cent, 1/10, 1/4, 1/2, 1 dolar • USA, 1971-2019

083

Č. art.: 202211083

449 Kč / 16,75 €

Chilští bojovníci za nezávislost

084

Lícní strana chilského
5 escuda zobrazuje
Lautara na koni, který je
symbolickou postavou
svobody a spravedlnosti. Na ostatních mincích
jsou také portréty slavných bojovníků za nezávislost. Na rubu mincí je
chilský státní znak.

08

084

Č. art.: 202211084

379 Kč / 14,14 €

10, 20, 50 centesimo, 1, 5 escudo
• Chile, 1971-1972

Světově proslulý cestovatel
Italská bankovka připomíná velkého cestovatele a
objevitele Marca Pola. Jeho
cestopis byl jednou z nejpopulárnějších a nejvlivnějších
knih ve středověké Evropě.
Na jedinečné bankovce je na
lícní straně portrét slavného
cestovatele horizontální a
na rubové straně je Dóžecí
palác v Benátkách vertikální.

091

Marco Polo na bankovce!

1000 lira • Itálie, 1982

091

Č. art.: 202211091

499 Kč / 18,61 €

Nová bankovka z Thajska

092

Thajsko je pro mnohé
sběratele nedostupnou
destinací. Nyní máte
šanci si pořídit novou
polymerovou bankovku
země Dálného východu
s králem Rámem X.,
jedním z nejbohatších
vládců světa.

092

Č. art.: 202211092

289 Kč / 10,78 €

20 bath • Thajsko, 2022

Inflační bankovky Nikaraguy
V roce 1502 Kryštof Kolumbus vstoupil na území dnešní
Nikaraguy, ale první dvě důležitá města založil Francisco Hernández de Córdoba.
Nikaragua pojmenovala svou
měnu po Córdobovi. V roce
1987 kvůli silné inflaci v zemi
zavedl sandinistický režim
novou córdobu, která brzy
byla zcela znehodnocena.

093

5, 10 milion córdoba • Nikaragua, 1990

093

Č. art.: 202211093

849 Kč / 31,67 €

Starověké
poklady Egypta

094

Tato nádherná série egyptských bankovek zobrazuje
starověké dědictví země a
důležité budovy: slavnou bustu Nefertiti, Velkou sfingu a pyramidy v Gíze, jakož i káhirské
mešity. Na rubu je zobrazena
mešita Muhammada Aliho,
státní erb a různé relikvie ze
starověkého Egypta.

094

Č. art.: 202211094

929 Kč / 34,65 €

5, 10, 25, 50 piaster, 1, 5, 10 libra
• Egypt, 1998-2022

09

SBĚRATELSKÁ NABÍDKA MĚSÍCE
Kolekce Alžběta II. a dynastie Windsorů
Zemřela královna, ať žije král!
Smrt Alžběty II. otřásla Británií a celým světem. 19. září ji s velkou královskou pompou a celodenním obřadem doprovodili a pohřbili do kaple svatého Jiří na hradě Windsor. Během své 70leté
vlády byla mimořádně populární, byla hlavou anglikánské církve a hlavou
Společenství 53 suverénních národů.
Kolekce vzdává hold královně, jakož i minulosti a budoucnosti dynastie Windsorů. Uvádí
členy vládnoucí dynastie, kteří svými životy a činy ovlivňovali a ovlivní dějiny Velké Británie a
prostřednictvím ní i Evropy. Charles III., nový král, William, následník trůnu a jeho manželka
princezna Catherine, Diana, první manželka britského krále a princ Philip,
manžel zesnulé královny.



Kolorované mince,
balené v průhledné ochranné kapsli!

101

Elegantní úložná kazeta na mince!

Alžběta II. na kolorované minci,
nyní pouze za 179 Kč / 6,68 €!

10

50 pence • 8 g • Ø 27,3 mm • Velká Británie, 2011

První kus kolekce nabízíme za zaváděcí cenu 179 Kč /
6,68 €. Od druhého kusu můžete získat pamětní mince
za 349 Kč / 13,02 € / kus. Mince zasíláme s měsíční
pravidelností. Součástí 6dílné kolekce jsou také dárky
jako například speciální certifikát ke každé minci, kazeta
na mince a elegantní pořadač na certifikáty, které Vám
zašleme v průběhu sbírání kolekce.
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Č. art.: 202211101

349 Kč / 13,02 €

SBÍRAT SE OPLATÍ

Spravování sbírky!

Záruky pro objednavatele!

Sbírání mincí je činností vytvářející hodnoty
a zároveň fantastickým koníčkem! Obzvlášť
skvělé je, když je sbírka kompletní, díky čemuž je
Vaše sbírka ještě cennější. Doplnění posledních
chybějících kusů je však často velmi obtížným
úkolem. Proto Vám nabízíme naši službu spravování sbírek. Umožní Vám sestavit Vaši sbírku
pohodlně, rychle a s ohledem na Vaše individuální
potřeby, a co je nejdůležitější, budete mít svou
sbírku kompletní.

Záruka původu: Všechny mince jsou před dodáním
zkontrolovány kvalifikovaným odborníkem. Originalita
mincí se potvrzuje osvědčením.

Tel.: 519 322 460
Tel.: 031/553 04 62

GALERIE

Záruka doručení na Vaši adresu: Každou zásilku
doručíme do Vašeho domova.

MÚZEJNÁ

GALÉRIA

OBJEDNÁVKA

Vyplnĕný kupón pošlete ihned na naši adresu!
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KÓD ZBOŽÍ
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1 1 1 2 2 První náčelnice kmene Čerokézů
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*Jen 1 kus pro každou domácnost!

(V případě nezájmu
*prosím
přeškrtněte!)

B- 2022/11

KUS
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny cen.

objednavka@muzejnigalerie.cz
objednavka@muzejnagaleria.sk



MUZEJNÍ

Záruka na vrácení zboží: Poskytujeme 14denní
záruku na vrácení nebo výměnu, pokud nejste spokojeni s dodaným zbožím. Ponecháte si pouze zboží,
se kterým jste skutečně spokojeni.



Naše služba spravování sbírek nabízí mnoho výhod, např., do Vaší sbírky přidáme bezplatnou úložnou kazetu. Jednotlivé kusy sbírky Vám budou vždy
zasílány na Vámi uvedenou adresu, za přiměřenou
cenu poštovného, nebo bez poštovného.

Záruka pohodlí: Naše nabídky si můžete prohlížet
v pohodlí svého domova, jste informováni, nejste
nuceni kupovat nebo platit předem, pouze při převzetí zásilky.

Poštovné 129 Kč / 4,49 €

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:

E-mail:

Zákaznícké číslo:
Muzejní Galerie s.r.o.
P. O. BOX 25
690 02 Břeclav

(jestliže už jste naším zákazníkem)
Múzejná Galéria s.r.o.
P. O. BOX 194
929 01 Dun. Streda

Depo Břeclav, Tel.: + 420 519 322 460

Depo Dunajská Streda, Tel.: + 421 (0) 31 553 04 62

Nabídka katalógu platí pouze do vyprodání našich zásob!

007 - Diamanty jsou věčné
Bondovka z roku 1971 byla sedmou v pořadí. Příběhy superšpióna od té
doby lákají do kin a před televizní obrazovku tisíce lidí.
Tentokrát byla zvěčněna také na minci z ryzího stříbra s motivem diamantů.
investiční cihla • stříbro 999,9/1000 • 31,1 g • 47x27 mm • Velká Británie, 2022

121

Jedna z nejslavnějších bondovek ve stříbře!

Č. art.: 202211121

1 490 Kč / 55,58 €

První náčelnice
kmene Čerokézů
Další kus série vydaný na počest amerických žen připomíná Wilmu Mankiller, která
byla první náčelnice kmene Čerokézů.
Wilma Mankiller bojovala za práva amerických Indiánů, poskytovala finanční podporu
malým čerokézským podnikatelům a pod
jejím vedením vzrostla čerokézská populace
z 55 000 na 256 000.
0,25 dolar • 5,67 g • Ø 24,26 mm • USA, 2022
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www.muzejnagaleria.sk
www.muzejnigalerie.cz

121

122

Č. art.: 202211122

99 Kč / 3,69 €

Tel.: 031/553 04 62
Tel.: 519 322 460

Série amerických žen!

